e-Library

ธรรมปฏิบัติ
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อาตมาอาพาธวันนี้ไมสบายมาก เมือ่ วานนี้ไปบรรยายที่
คายจิระประวัตนิ ครสวรรค กําลังมีเวทนามาก หมอเขาไมให
ไปหรอก โดยมกําหนดเสียใหได ปวดหนอ ปวดหนอ เอา
เวทนาฝากไวกอน ฝากไวกับเสาก็ไดนะ แลวก็ไปไดไมเปนไร
หรอก เอาเวทนาฝากเปนหรือยัง ปวดหนอ ปวดหนอเนี่ย
ฝากไวแลวก็ไป ทําเปนไมรูไมชี้ ทําเปนไมปวย แยกเวทนา
ออกเปนสัดสวนแลวก็ฝากไวซะทํานองนี้ คงจะไดนะ
ปวดหนอ ปวดหนอ หายปวดไหม ตั้งแตมานัง่ ที่นี่....
(ปวดหนอ แต ไมหายหนอ เจาคะ) ยิ่งปวดหนักใชไหม ยิ่ง
หนักยิง่ กําหนดหนักเขาไป ตายก็ใหตายตองอยางนั้น
เดีย๋ วปวดหนอ ปวดหนอ โอไมหาย เลิกหนอ เลิกหนอ อยาง
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นั้นไหม...(ยังไมถึงขั้นเจาคะ) ยังไมถึงขั้นเลิกหนอหรือ งั้นก็
ไปไดซี ไปได...(เปลีย่ นหนอเจาคะ) ออ เปลี่ยนหนอ เออมี
เปลี่ยนหนอเหมือนกันเดีย๋ วปวดหนอ ปวดหนอ โอยทนไม
ไหวแลวหนอ เปลี่ยน...หนอ เปลี่ยน...หนอ เปลี่ยน...หนอ งั้น
เหรอ เอาก็พอไป พอไปได แตอยาเปลี่ยนบอยนักนะ
เดี๋ยวจะเคย ใหม ๆ นี้ได แตหนักเขาอยาเปลี่ยนบอยนัก
นะ เดีย๋ วเคยชิน เปลี่ยนดี ทีแรกก็เปลี่ยน ๆ ไปกอน พอ
หนักเขาตายใหตายไมตองเปลี่ยน ทีแรกเปลี่ยนได เพราะ
เราไมเคยนะ โยมนะ
อุปาทาน นี่เปนสมถะกอน ปวดหนอนี่เปนสมถะ ไมใช
วิปสสนาจําไวใหได ปวดหนอนี่ยึดบัญญัติเปนอารมณ
เพราะวามีรูปมันจึงมีเวทนา วัตถุคอื รูปนี่เกิดสัมผัส เกิด
สังขารปรุงแตง มันจึงปวด ปวดแลวกําหนด ปวดหนอ ปวด
หนอ ยิ่งปวดหนัก ถาเราไมกําหนดเลยก็ไมปวดหรอก แต
วิธีปฏิบัติตองกําหนดจะไดรูวาเวทนามันเปนอยางไร นี่
ตัวธรรมะอยูที่นี่ ตัวธรรมะอยูที่ทุกข ถาไมทุกขจะไมรู
อริยสัจ ๔ เอาลองดูซิ ถาปฏิบัติเกิดเวทนา-แลวเลิก โยม
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จะไมรูจกั อริยสัจ ๔ รูแ ตทุกขขางนอก ทุกขประจําไมรูเลยนะ
รูแตทุกขจรนะ จําไว จะไมรูอริยสัจ ๔ ในภายในโยมจะรู
อริยสัจ ๔ ภายนอก รูแตทุกขจรเขามาเทานัน้ เอง
ทุกขประจํานี่สําคัญเอากอน ปวดหนอ ปวดหนอ นี่ทุกข
ประจํา ทุกขประจําเลยตองใหเห็นธรรมะ วา ปวดหนอ ปวด
หนอ โอยจะตายเลย บางคนนั่งไปทําไปเหลืออีก ๑๕ นาทีจะ
หนึ่งชั่วโมง หรืออีก ๕ นาทีจะถึง ๓๐ นาทีที่ตั้งใจไว จะตาย
เลยทุกครั้ง ทุกคนเปนอยางนี้แหละ ถานั่ง ๑ ชัว่ โมงจําไว
เหลืออีก ๑๐ นาทีจะแย เราไมตอ งดูนาฬิกา พอมันจะแย
เวทนามาเราจะทายไดเลยวาอีก ๑๐ นาทีถึงชั่วโมง ไมเกิน
แนนอน อยางต่าํ ก็ ๑๕ นาทีถึงชั่วโมงแน ลองดูเลยจะตายเลย
เอาตายใหตาย ตายใหตาย ปวดหนอ ปวดหนอ โอโฮมันทุกข
อยางนี้เลย พิโธเอยกระดูกจะแตกแลว แลวที่กนทั้งสองนี่รอน
ฉี่เลย เหมือนหนามมาทางกน โอโฮมันปวดอยางนี้เองหนอ
ปวดหนอ ปวดหนอ กําหนดไป เปนไรเปนกัน พอใกลเหลือ
เวลาอีก ๕ นาทีถึง ๑ ชั่วโมงที่ตั้งสัจจะไวจะตายเลยนะลอดดู
ลองดู ตองทนฝนใจ
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ธรรมะตองฝนใจ มิฉะนั้นถาดของแมนุชนาฎสุชาดาลอย
เหนือน้ําทําไม พระพุทธเจาทานก็ยังไมรูนะ วานี่เราฝกมาจาก
อาฬารดาบส อุทกดาบส ก็ยงั ไมสําเร็จ ไดแคฌานสมาบัติมา
ตั้งแตอดีตชาติ ทานไดฌานมาตัง้ แตเปนพระเวสสันดรนะ
พระพุทธเจาของเรานี่ เจาชายสิทธัตถะไดฌานมาตั้งแตเปน
พระเวสสันดรนะ ทีอ่ ยูในปาหิมพานต จะไมเลาเรื่องพระ
เวสสันดรหรอกเดีย๋ ววันนี้ไมจบรายการ ไดสําเร็จฌานมาพอ
เปนกุมารก็ลอยขึ้นไปบนตนหวา เห็นไหมละ สําเร็จมาตัง้ แต
ชาติกอนแลว แตยังไมสําเร็จวาดับทุกขไดอยางไร ไมอยากจะ
มาเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร ทําอยางไรเพราะยังไมพบ
ยังไมพบทําอยางไร เลยทีนี้กท็ นทุกขทรมาน ทุกขกิริยา ๖ ป
แลวทําใหเกิดเทพสังหรณ ทําใหปญจวัคคียห นีไปหมด ถาไม
หนีไปไมสําเร็จจําไว อยูเปนกลุมมาก ๆ ไมสําเร็จ ทําให
เกิดพิณ ๓ สายขึ้นมา ตึงจัด- หยอนจัด-มัชฌิมาปฏิปทา ปาน
กลาง ในธรรมจักรนั้นเอง พระพุทธเจาคิดได กลับมาฉัน
อาหาร ทําใหปญจวัคคียทงั้ หาคิดวาเจาชายสิทธัตถะมักมาก
หนีเลย ดีแลวอยากจะใหหนีไปตั้งนานแลว เลยพระองคก็อยู
องคเดียว ก็เสวยพระกระยาหารของแมนุชนาฎสุชาดา แมนชุ
นาฎสุชาดาเมื่อสมัยกอนยังไมมีพระพุทธเจา
ก็ตองไปถือ
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เทวดา ตองไปไหวตนหมากรากไมกัน เหมือนบางคนที่ยัง
ไหวอยูจ นบัดนี้ ยังถือมาอยู ๒,๐๐๐ ปกวาแลว ไปไหวตน ไม
แลวผาสวย ๆ นะไปหมตนไมกันเดี๋ยวนี้คนยากจนไมให แหม
ไปหมตนไมทําไมกัน “แกบน” เขาบอก ก็ดอี าตมาเห็นดวย
เอาเถอะไมเปนไรหรอกแลวแตอัธยาศัย เลยก็นางสุขาดาก็
เห็นเทวดา บอกแหมมาบนบานศาลกลาวทุกครั้ง ไมเคยเจอ
เทวดาเลย แหม เทวดาสวยมากเลยถวาย แหมเทวดาแนเลย
ทุกครั้งกินไมหมดตองเอากลับบานทุกที แหมวันนี้ฉนั ซะหมด
ถาดเลย
แลวก็เจาชายสิทธัตถะจึงขออธิษฐานวา ธรรมะบทใด
หนอที่จะสําเร็จมรรคผลสัมโพธิญาณในกาลตอไปนี้ ขอใหถาด
นี้เปนปริศนาออกมา ณ บัดนี้ วาแลวก็ลอยถาดออกไปเลย วิ่ง
ขึ้นเหนือน้ําทันทีมีที่ไหน มีแตลอยลองน้ํา นี่ขึ้นไปเลย ทําให
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เจาชายสิทธัตถะของเรานั้น
นึกถึง ตองฝนใจ ตองฝนใจ ถาไมฝน ไมสําเร็จ
คืนวันนั้นพระพุทธเจาก็อธิษฐานจิต ที่ศรีมหาโพธิ์ เอา
หญากุสะมาขัดเปนบัลลังก “ขาพเจายอมตายเลยถาไม
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สําเร็จมรรคผลสัมโพธิญาณ ในค่าํ คืนวันนี้ขาพเจายอม
ตาย” ไดธรรมะจากถาดที่ลอยขึ้นเหนือน้ํา ฝนใจเลย ตายให
ตาย-ตายใหตาย-ตายใหตาย สําเร็จเลย เลือดเนือ้ เหือดแหง
อยางไรก็ตาม ขาพเจายอมตายบนหญาสุกะ ณ บัดนี้ ใชไหม
เห็นดวยไหม ตองฝนใจนะโยมนะ ตองฝนใจ
ไปวัดกระซิบบอกเบา ๆ ฟงเขาสอน ชีวิตเราที่เกิด
มาไมถาวร
อยามัวนอนหลงเลนไมเปนการ
ไฟสามกองกอง
เผาเราเสมอ
อยาเลินเลอควรทํากรรมฐาน
ไหน ๆ ชีวติ
เราเกิดมาตองตายทุกคน
ในเมื่อใกลตายญาติมิตรบอกใหคิดถึงอรหัง รูไดดีที่สุด
คุณพระพุทธัง
เพราะกําลังเวทนาทุกขกลาเอย
นี่เราทํากรรมฐานนั้นเวทนามันสอนเรา มันแยกออกไป
เวทนาแยกออกไปเปนสัดสวนนะ ขันธ ๕ รูปนามเปนอารมณ
เวทนาแยกออกไป เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ปวดหนักเขา
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หนักเขาแตกเลย มันมีจุดแตกออกมานะโยมนะ แลวมัน
จะหายปวดทันที อยางนี้ทีแรกนี่ไมหายหรอก จะนั่งกี่ชั่วโมง
ทํามากีค่ รั้งมันก็ตองมีหลัก ๔ ประการ ไมใชวาเราสําเร็จแลว
ไดโสฬสญาณ คําวาสําเร็จวิปสสนาไมมี ทําเรือ่ ย ๆ ไป
เถอะ แตเราจะไปพูดกับเขาทุกคนไมไดนะ โอยดิฉันสําเร็จ
วิปสสนา สําเร็จกรรมฐาน เดีย๋ วเขาจะโตเอานะ บอกฉันเปน
นักปฏิบัติธรรมะ แตยังไมสําเร็จ เทานี้ พูดเทานี้ เราก็บอกฉัน
เปนนักปฏิบตั ิธรรมะ แตก็เพิง่ เริ่มตน เราก็ตอ งออนนอมถอม
ตนไปอยางนี้
ทีนี้ใครจะทําถึงขั้นไหนก็ตาม ตองผานหลัก ๔ กาย
เวทนา จิต ธรรม ทุกคน ตองมีเวทนาทุกคน แตมเี วทนาแลว
เรากําหนดได ตั้งสติไวใหไดไมเปนอะไรเลย และเวลาเจ็บ
ระทวยปวยไขจะไมเสียสติ จะไมเสียสติเลยนะ และเราทํา
วิปสสนานี่มันมีเวทนาหนักยิ่งกวากอนจะตาย เวลากอน
จะตายมันจะหนักเหลือเกิน เราปวดมากก็กําหนดเขาโยม
กําหนดหนอ ปวดหนอ ปวดหนอ ปวดหนอ ปวดไป ตายให
ตายนี่เปนสมถะ ยึดบัญญัติเปนอารมณ ตองจําไวกอ น
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พอกําหนดไป กําหนดไป กําหนดไป แตกพับซา ซู ซา
หายไปเลย เบาตัวเลย พอเบาตัวนั่นแหละคือ อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา นี่แหละอริยสัจ ๔ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค
แจงแกใจทันที นี่คอื เวทนา
นั่นแหละอริยสัจ ๔ มาเลยทุกข หาทีม่ าไดแลวคือ สมุทัย
นิโรธแจงแกใจของขาพเจาแลวซา เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
นี่เปนอริยสัจ ๔ นี่ตองฝนใจนะโยมนะ ตองฝนใจกันหนอย ถา
พอมีเวทนาเลิกเลย เวทนาเลิกเลย โยมจะไมพบธรรมะใน
อริยสัจ ๔ รูแตทุกขจรขางนอก คนมาดามาวา ทุกขอยางโนน
ทุกขอยางนี้ แตทุกขประจําไมรูนะ เกิดแกเจ็บตายนี่นะโยม
เกิดเวทนา เกิดเสียอกเสียใจ ในตัวในขางใน ไมรูจริงนะ ตองรู
ทุกขขางใน นี่อริยสัจ ๔ มาแลว พอเวทนามันหายไปนะโยม
นะ อนิจจังไมเที่ยงเปนทุกขอยางนี้แหละหนอ มันไมเทีย่ ง มัน
เปนทุกข นี่แหละทุกขัง ไดแกทุกขในอริยสัจ ๔ นะ เปนความ
จริงในอริยสัจ ๔ อนัตตา ปลอยใหสูญไป เกิดขึ้นตัง้ อยูดับไป
ไมมีอะไรเหลืออยู ไมมีรูปไมมีนามแลวก็หายไป ตอนสุดทาย
นี้ คือนิพพานดับสนิท ไมติดขึน้ มาเปนเรื่องเล็กนะโยมนะ
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หลวงพอวัดอัมพวันบอกใหฝนใจหนอย
ฝนใจหนอย
เพราะธรรมะตองฝนใจ ถึงจะเห็นธรรมะเหมือนถาดลอยขึ้น
เหนือน้ํานะโยมนะ ทานบอกใหฝนใจหนอย โอยวันนี้ก็เหนื่อย
มากนะ ทํางานมามาก็ฝนใจไมพอก็ได เอาไวฝน ใจพรุงนี้
ตอไปก็ได ทั้ง ๒ อยางใหฝนใจหนอย เมื่อกอนอาตมานั่ง
อยางนี้ไมได ที่คอหักไปไมปวดเลยเห็นไหม คอหักไมปวดไม
เจ็บ สบายมากเพราะเรารูเวทนา สบายมากเลย
และที่พูดเมื่อวันกอนหายใจทางสะดือได พองหนอยุบ
หนอ หายใจไดนะ ถาใครไมเชือ่ ลองบิดคอหักดู ตองหายใจได
แตตองฝกเสียกอนนะ เดีย๋ วไมฝกแลวคอหักตายเลย ตายเลย
นะ ตองฝกกอน หายใจทางสะดือไดจริง ๆ เขานิโรธนี่หายใจ
ทางเสนโลหิต ถายอากาศได ไมงั้นอยูไมได อยูไมไดหรอก
อยูตามเสนโลหิตนี่ อากาศถายเทไดเลยนะ ถาออกซิเจน
คารบอนไดออกไซดทั้งหมดรางการสังขารเรานี่ทั้งหมดนะ
มันไมไดถายทางทวารหนักอยางเดียวหรอก เราเขาใจวาถาย
ออกชองเดียว ไมใชชอ งเดียว มันทุกเสนขุมขนเลยนะ ทีเ่ รา
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อยูได ทุกวันนี้นะ ดูในสติปฏฐาน ๔ ใหครบจะพบอยาง
แนนอน
โยมขอใหฝนใจตอไปนะจะ
ถามันปวดเปนตายรายดี
อยางไร กําหนดซะ พอกําหนดแลววิปสสนามาเลย แตก
พรึบ มันก็ซาไป เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นแหละตัว
วิปสสนา เห็นชัดขึ้นมาแลว ขั้นแรกนี่ตองสมถะกอน
เพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกวา สมถกรรมฐาน วิปสสนา
กรรมฐานทางสายเอกสายเดียวเทานั้น ทีจ่ ะพนทุกข และ
พบกฎแหงกรรม ถามโนมยิทธิ หรือเจริญอานาปานสติ
ไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔ จะไมพบกฎแหงกรรม และจะไม
สามารถจะรูกรรมที่ตนทําไวอยางแนนอน
สติตัวเดียวนี้มนั ถอยหลังได รูครัง้ อดีตชาติทผี่ านมาได
เลย เพราะเราสงบแลว สตินี่สําคัญมาก สัมปชัญญะรูตัวได
ถอยหลังไปไดเลย แตวิธีปฏิบตั ติ องปจจุบัน ปจจุบัน อดีต ไม
มารื้อฟน เรื่องของคนอื่นไมคิด กิจทีช่ อบทํา อนาคตอยาจับ
มั่นคั้นใหมันตาย จะผิดหวังเสียใจตลอดชีวติ เอาปจจุบนั
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ปจจุบัน ปจจุบนั พอนั่งเขาหนอย เอ! ที่บานเปนอยางไร ออ
เรื่องโนนเปนอยางนี้ เรื่องนี้เปนอยางนั้น เขาไมใหกําหนด
อยางนั้น เอาแตปจจุบนั ที่เราจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมานี่ ก็สรุป
ไดวาสติตวั เดียวเทานั้นเปนพฤติกรรมแสดงออกทางจิตใจ
ของเรา ถาเราไมพอใจใคร มันออกทางใจเราแลวเปน
พฤติกรรม เปนตัวธรรมะ และทําใหใจเราไมสบายนะ แนนอน
ที่สุด แผเมตตาก็ไมออกดวย หดหมดเลย หมดอาลัยตาย
อยาก
ซังกะตายไปวันหนึ่งไมเกิดประโยชนในชีวิตอยาง
แนนอน.........
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